
ا ز م ي العزي ل ف أل: ه ا نس ،م، وهن لل عع ززو ة وال عع تتنين هما: ال تف تنان ص زم تض يت
ةو ة ععععز عمععن معنععاه:  زن  ءء علععى أ تث؟ر؟ الجواب: نع،م؛ بنا تل ةحمك،م أو با زمى بال تس ةي
ةمكون له؟ر فعلى هذا ي ز،م به الق عت تي ةهور حتى  لق عمن شيء م له؟ر والقاه؟ر ل بد  الق
ءما ةن ثلثة أمور: الول: اليمان بالس،م اسعع زم تض اليمان بهذين السمنين يت

عل:ث: اليمان تت فقععل:لله، والثاني: اليمان بالصفة، والثا  بععالث؟ر وإن شععئ
بالحمك،م 

تدأ الععدرس-:  فإن أعرضوا فقققل(( ث،م قععال اللععه تعععالى -وهععذا مبتعع
تتمكم صاعقة  رر  ))فإن أعرضققواإلى آخ؟ره قال المفسعع؟ر: " ((  ))أنذ

زن السععنياق زص على كفار ممكععة لمكعع ةن زن الية ل،م ت مم أ أي كفار ممكة " ومعلو
لل على ذلك حني:ث قال:  ةد  فقل أنذرتمكم صاعقة مثققل صققاعقة((ي

 )) أي كفععار ممكععة عععن اليمعان بعععدفإن أعرضوا)) " (( عاد وثمود 
ةتمك،م ((فقل أنذرتمكمهذا البنيان ((  لف زو تخعع ةة ))  قق عع عة  صققا قق عع قصقا قل  مثقق
دد وثمود تمكه،م " (أنععذرتمك،م) النععذارعا تل الذي أهل ةمكمك،م مث عل له ةي ءبا   )) أي عذا

زل،م بمكلم تمك تمن ت عذر هو:  زن المن ت؟ره المؤلف بأنه التخويف وهو كذلك؛ ل زس ف
ممن للتخويععف، تضعع زن النععذار هععو العلم المت ةف به غني؟ره ولهذا قنيل: إ مو تخ ةي
ةمكه (مثل صاعقة عععاد عل له ةي تع ق الم؟رء أي  لص تقة ما ي عع وقوله: (صاعقة) الصا
مل وجععه بععل عمعن كعع زنية هنا ل تقتضي -والله أعل،م- المماثلععة  عل وثمود) والمث
زن اللععه تعععالى عمععل أ مة في أصععل الهل ك أو فععي مععآل العععذاب، ويحت زني عل مث
ةة عععاد وثمععود نوعععان: ال؟رجفععة عة عاد وثمود، وصععاعق تق عع تره،م مثل صا أنذ
علمكوا بال؟ريح الشديدو ة ه،م: عاد، والذين أهلمكععوا له ةأ ةح الشديدو ة، الذين  وال؟ري
زن الععع؟رب ءدا وثمععود؛ ل ت؟ر اللععه عععا تكعع لجفة والصنيحة ه،م: ثمود، وإنمععا ذ ز؟ر بال
ل؟رون بععديار ثمععود إذا ذهبععوا إلععى الشععام، وهعع،م كععذلك تنهما فه،م يم يع؟رفو
زل عععاد الحقععاف ويععذك؟رون ويتنععاقلون مععا جعع؟رى لهعع،م مععن يع؟رفون محعع
زما كان هؤلء تل ءضا أهلمكه،م الله عز وجل لمكن  العذاب، وإل فهنا ك أناس أي
زص تنعع زفار ممكة-  ةفه،م الع؟رب -أي ك ع؟ر ءدا وثمود- ه،م الذين تع عني عا القوم -أع

دد) هعع،م قععوم هععود و(ثمععود)مثل صاعقة عاد وثمودعلنيه،م، ((   )) (عا
ةه،م اللععه عععز تي ع؟ر ةي عمن ذلك أن  مد بال؟ريح والحمكمة  لت عا تمك عل له ةأ ه،م قوم صالح، 

تفه،م وكععانوا قععد افتخعع؟روا بقععوته،م فقععالوا: ((  لع ةضعع دد منقاوجل  قشق من أ
وا أن الله الذي خلقهم هققوق أو لم ير(( )) فقال الله تعالى: قوة

تفععة))أشد منهم قوة  لج تمكه،م الله عز وجل بال؟رجفة ب؟ر تل ، وأما ثمود فأه
تح به،م و عصني تحة  لني تص تفت به،م الرض فهلمكوا أو تج ر

إلى آخ؟ره )) إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ((



ل؟رف للتعلنيل يعني   تعلنيل الصاعقة الععتي أهلمكتهعع،م سععببعن(إذ) هذه ظ
مسعع؟ر: " أي تف زن ال؟رسل جاءته،م من بنين أيديه،م ومن خلفه،م قال الم ذلك أ
تفعع؟روا كمععا سععنيأتي والهل ك فععي زمنععه عبلنين علنيه،م ومدب؟رين عنه،م فمك لق ةم

عمن بين أيديهم ومن خلفهققم((فقط " نع،م   إذ جاءتهم الرسل 
 )) يقععول المؤلععف: " أيمن بين أيديهم ومن خلفهققم قوله: (( ))

لدعون وتععارو ة تنيعع مقبلنيععن علنيهعع،م ومععدب؟رين عنهعع،م " يعنععي تععارو ة يقبلععون ف
عمل أن يمكون الم؟راد من بنين أيديه،م ةدون إذا ل،م يؤمنوا، ويحت مد ته لدب؟رون فني ي
مصعع؟روا تق تبلة فل،م ي لوه،م باليات الماضنية واليات المستق تت ومن خلفه،م أي أ
مل وجععه، وقععوله: " فمكفعع؟روا " عمن ك في بنيان الح ق بل جاءوا ببنيان الح ق 
علمكوا ولهذا قععال: " والهل ك له ةأ عمن النذار أنه،م كف؟روا ف هذا هو المقصود 
زن عنه فقط " أي فععي زمععن المكفعع؟ر ولنيععس فععي زمععن المجيععء؛ ل في زم
ةمكععوا، " عل ةأه ءل ث،م دعت ودعت فلما أص؟روا علععى كف؟رهعع،م  ال؟رسل جاءت أو

 )) " أفادنا المؤلععف رحمععه اللععهل تعبدوا إل الله )) أي بأن (( أن(( 
زن (أن) هنا مصدرية والتقدي؟ر: بأل تعبدوا. أي جاءته،م بعدم عبععادو ة غنيعع؟ر أ
تقها معنععى القععول دون الله، ويحتمل أن تمكععون (أن) تفسععني؟رية لنععه سععب
زلمون بععه ففنيععه معنععى لحي يتمك زن مجيء ال؟رسل جاءوا بمكلم وو عفه ل ح؟رو
القول دون ح؟روفه، وكلما جععاءت (أن) بعععد مععا فنيععه معنععى القععول دون

 وأوحينا إليه أن((ح؟روفه فإنه،م يسمونها تفسني؟رية مثل قوله تعالى: 
 وأوحى(((أوحنينا أن اصنع الفلك)  ))اصنع الفلك بأعيننا ووحينا 
 فععع(أن) هنععا تفسععني؟رية فمكلمععا جععاءت))ربك إلى النحل أن اتخذي 

(أن) بعد ما تضمن معنى القول دون ح؟روفععه فإنهععا تمكععون تفسععني؟رية يععا
ءذا (أن) هنا يحتمل أن تمكون مصدرية كما مشى علنيه المفس؟ر، أسامة، إ
ع؟رب (ل)؟ إن أع؟ربنا وأن تمكون تفسني؟رية، ينبني على هذا الخلف كنيف نع
(أن) مصععدرية فععع(ل) نافنيععة والفعععل منصععوب بععع(أن)، وإن أع؟ربناهععا
ززل تنعع ءذا يت تفسني؟رية فع(ل) ناهنية والفعل مجزوم بع(ل) فععإع؟راب (تعبععدوا) إ
على الخلف فععي (أن) قععل يععا أخ! إذا جعلناهععا تفسععني؟رية يمكععون الفعععل

ءما بماذا؟ كنيف تع؟رب الفعل إذا كانت (أن) تفسني؟رية؟  أحسععنت... مجزو
فعل مضعارع مجعزوم بععع(ل) الناهنيععة، وإذا أع؟ربنععا (أن) مصععدرية زكعي؟
منصوبة بع(أن) تمععام، وتمكععون علععى هععذا (ل) نافنيععة بالفععاء وعلععى الول

 إلععى آخعع؟ره (ل تعبععدوا إل)) أل تعبدوا إل الله قالوا ((تمكون ناهنية، 
ق ق إل الله) هو معنى قول (ل إله إل الله)؛ لن (ل إله) بمعنى ل معبود ح
الله وهذا يقول: ل تعبدوا إل الله فهي بمعنى ل إله إل الله، وهي بمعنى



عه(( :قوله تعالى ريقق قل عإ عح ي  تنو لل  عإ دل  تسو قر رن  عم قك  عل رب قق رن  عم قنا  رل قس رر أ
ق قما  قو  

عن  تدو تب رع قفا قنا  قأ لل  عإ قه  قل عإ ته ل  لن ت ق النسععان هععذه25النبنياء:[))قأ زق ] ومتى ح
تم بطاعة الله ل بد، ما دمععت تشععهد زد أن يقو المكلمة (ل إله إل الله) فل ب
عصععلك إلععى هععذا اللععه ةتو تذ الوسائل الععتي  عخ زت زنه ل إله إل الله فل بد أن ت بأ

ته سواه، ((  زت أنه ل إل دد وثمععودقالوا الذي شهد ةم عععا ))الفاعل من؟ قو
قلنققزل" ((  لنققا بمققا )) علنينععا (( قققالوا لققو شققاء ربنققا  ملكئمكققة فإ

رلمتم به عممك،م (( أرس )) "هذا الجواب، جععواب فععيكافرون  )) على زع
تد إل اللععه لنععزل ملئمكععة، غاية السقوط: لو شاء ربنا أن نهتععدي وأل نعبعع
ءفا أي: لععو وعلى هذا التقدي؟ر الذي قلت لمك،م يمكون مفعول (شاء) محععذو
تد إل إياه لنزل ملئمكة، انتبه فع(لو) ش؟رطنية و(شاء) فعل شاء ربنا أل نعب
الشعع؟رط وجععواب الشعع؟رط (لنععزل ملئمكععة) ومفعععول (شععاء) محععذوف
زجععة باطلععة؛ ةح التقدي؟ر: لو شاء أل نعبد إل إياه لنزل ملئمكة. هذه الحجععة 
تسل إلنيه،م هل ه،م ملئمكة أو بش؟ر؟ بش؟ر ما في إشععمكال فمكنيععف زن الم؟ر ل

زن الله قال في جواب هذا:  ءة على بش؟ر؟ ث،م إ ةل الله ملئمك عز لن للنععاةي ولععو أنز
ءل ءمكا لجعلناه رج ءمكععا [كععذا] مل عزل مل يعنععي بصععورو ة رجععل، ل يممكععن أن ينعع

ءمكععا لجعلععه بصععورو ة زن اللععه أنععزل مل ع؟رض أ ةف تملك على بش؟ر، لو  بصورو ة الع
تسونالبش؟ر وحنينئذ تعود الشبهة ((  عب رل قنا عليهم ما ي رس قب قل قل  )) أرأيتعع،مو

زد الفعع ق تل الله إلى بنععي آدم جب؟ريععل ولععه سععتمائة جنععاح قععد سعع لو أرس
ةبون منه ول يقفون أمامه فععإذا كععان ت؟ر ءدا بل يه تطاب ق هذا مع الناس؟ أب يت
تمن قععال مثععل قععوله،م: لععو عل كذلك بطلت هذه الحجة؛ لننا نقول لهؤلء و
ءذا الحجععة باطلععة ءل وحنينئذ تعود الشبهة، طنيب إ ءمكا لجعله رج أنزل الله مل

 ملكئمكققة–علنينععا- لو شاء ربنا لنققزل  (( )) وقوله:لنزل ملكئمكة(( 
ءء على أنه))فإنا بما أرسلمتم به كافرون   الفاء هنا للتف؟ريع أي: فبنا

عزل ملئمكة إنا بما أرسلت،م بععه كععاف؟رون لن ةدوا.ل،م ي زكعع  نسععأل اللععه العافنيععة أ
زن ((بما أرسلمتم به كافرونكف؟ره،م وقالوا: ((  مدم المفعول؛ ل ةق  )) ف

مدم علنيه؟ لععوجهنين:بما أرسلمتم  ةق )) متعل ق بايش؟ بع(كاف؟رون) فلماذا 
الوجه الول م؟راعاو ة فواصل اليات لو قال: فإنا كاف؟رون بما أرسلت،م بععه
زمععا قععال: بمععا أرسععلت،م بععه كععاف؟رون. تناسععبت تل ل،م تتناسععب الفواصععل، و
م؟ر ثععابت أرأيتعع،م موسععى وهععارون أيهمععا ةو ة المناسععبة أمعع الفواصل وم؟راعا
عمن أجل مدم في الق؟رآن؟ موسى إل في آية واحدو ة؛  ةيق تمن الذي  تضل و أف

 قالوا((التناسب في سورو ة طه ذك؟ر اللععه عععن السععح؟رو ة أنهعع،م قععالوا: 
بب مع أنهعع،م كععانوا قععالوا: (( ))آمنا برب هارون وموسى  قر لنا بقق قم آ



زما نقلععه اللععه عنهعع،م فععيموسى وهارون تل  )) هذا قول السح؟رو ة لمكن 
زن موسععى أفضععل، تم ذكعع؟ر هععارون؛ لتناسععب اليععات مععع أ مد ةقعع سورو ة طه 
دت عععدو ة لمكععن اللععه عمه السح؟رو ة كما في آيععا وموسى هو الذي نط ق بتقدي
مدما هارون؛ لتناسععب الفواصععل، تق ةم عز وجل نقل كلمه،م في سورو ة طه 

ملعع ق وهععو (بمععا)) فإنا بما أرسلمتم بققه كققافرون ((هنا  مدم  المتع ةقعع  
زلعع ق؛ لسععببنين: السععبب الول: م؟راعععاو ة الفواصععل,)أرسععلت،م  علععى المتع

مذبنين المعاندين قالوا: لو أنععا آمنععا نن هؤلء الممك السبب الثاني: الحص؟ر كأ
ل؟رنا بما أرسلت،م به فمكأنه،م يقولون: ل نمكف؟ر بأي شععيء إل بمكل شيء لمكف

بماه التأخني؟ر يفنيد الحص؟ر، شوف العناد (( ةنبما أرسلت،م به، وتقدي،م ما حق
 )) كأنه،م قالوا: ل نمكف؟ر إل بمععا أرسععلت،م بععه هععذاأرسلمتم به كافرون

تغ فععي العنععاد كععأنه،م يقولععون: لععو آمنععا كععل معنى الحص؟ر فنيمكون هذا أبل
زن قععوله: ((  للت،م به، ث،م إ عس عمن بما أر  ))بمققا أرسققلمتم بققهشيء فلن نؤ

قالوه على سبنيل التنزل ولهذا قععال المفسعع؟ر: " علععى زعممكعع،م " وإنمععا
ةلوه علعى سعبنيل القع؟رار لزل؛ لنه،م لو قا تن قلنا: إنه،م قالوه على سبنيل الت

بما أرسلمتم بققهلمنوا لمكانوا مؤمننين لمكن قالوه على سبنيل التنزل )) 
ة؟ر النبي صلى الله علنيه وعلى آلععه وسععل،مكافرون لم  ))  في هذه الية أ

تمن قبله،م لقوله: ((  تر هؤلء الممكذبنين بعذاب  عذ ةين  )).فقل أنذرتمكمأن 
مذبنين إذا لعع،م يمكععن زن إنععذار الممكعع ومن فوائد هذه اليععة إثبععات القنيععاس ل
مذبنين لهععود عل الممكذبنين لل؟رسول على  حععال الممكعع ةس حا الم؟راد بذلك قنيا
وصالح ل،م يمكن لهذا النععذار فائععدو ة، لععول القنيععاس مععا كععان لهععذا النععذار
ءذا ففنيه جواز القنياس والعتبار بالنظني؟ر والمماثل، ولقد قال الله فائدو ة؛ إ

ةة لولقق ي((تعالى في آيععة أخعع؟رى:  عصققهم عققبر  لقد كققان فقق ي قص
تت ))اللبققاب  ءل مععن محاسععن الشعع؟ريعة؛ لن إثبععا ةت القنيععاس دلني وإثبععا

ءدا أن زن العقعل ل يممكعن أبع ءل هو مقتضى العقعل السعلني،م إذ أ القنياس دلني
ةفوا الععدلنيل تل لنين وعلى هععذا فالععذين أنمكعع؟روا القنيععاس خععا تل عث م؟رق بنين متما تف ي
ني والدلنيل العقلي الذين أنمك؟روه وقالوا: ل قنيععاس فععي الشعع؟ريعة. عع السم
لل المثععال المضعع؟روبة فععي للععه يشععني؟ر إلععى هععذا كعع سبحان الله! الق؟رآن ك
تمثل، مل على القنياس ل شك وإل ل،م يمكععن فائععدو ة فععي الععع الق؟رآن كلها دلني

ءضا أتت بالقنياس عت (السنة أي ةن أكنقق عك ديقق بمقق  أرأيت لو كان علققى أ
دق بالوفققاء قمته؟ اقضوا الله فالله أحقق قي عض علفون  )قا هعع،م أيضععا مخععا

تمع بنين للعقل لنه لول ثبوت القنياس لمكانت الش؟ريعة ناقصة حني:ث ل،م تج
ءذا في الية اللي معنا إثبات القنياس. المتماثلنين، إ



عمعن كععل جعانب تمه،م  زن ال؟رسعل أتعوا قععو ومن فوائد هذه الية المك؟ريمعة أ
تلة ولمكععن ل تنه،م اليععات الماضععنية واليععات المسععتقب ة؟رو ةي عب؟رين  مقبلنين ومد

فائدو ة.
زن ال؟رسل صلوات الله وسععلمه علنيهعع،ماتومن فوائد هذه الي  المك؟ريمة أ

لل تعبدوا إل الله (( :أتوا بتحقني ق التوحنيد لقوله وهذه هي الصععل )) أ
ءعا الدلنيل على أنهعع،م  عت إلنيه ال؟رسل جمني تع جمنيعععاأرسععلوا الصنيل الذي د

ةل أن اعبقدوا اللقه واجمتنبقوا((  ولقد بعثنا ف ي كققل أمققة رسقو
ت؟رح منها يا عبد الله بن عوض ))الطاغوت  مة أص وآي

ته((: الطالب لن قأ عه  ري قل عإ عح ي  تنو لل  عإ دل  تسو قر رن  عم قك  عل رب قق رن  عم قنا  رل قس رر أ
ق قما  قو  

عن  تدو تب رع قفا قنا  قأ لل  عإ قه  قل عإ ) )ل 
لل(( هذي صعع؟ريحة: الشنيخ عإ دل  تسققو قر رن  عمقق قك  علقق رب قق رن  عمقق قنا  رل قسقق رر أ

ق قما  قو  
عن  تدو تب رع قفا قنا  قأ لل  عإ قه  قل عإ ته ل  لن قأ عه  ري قل عإ عح ي  ل؟رنا في قوله: )تنو (()، طنيب ذك

عمن بين أيديهم ومن خلفهم أل تعبققدوا إل رذ جاءتهم الرسل  إ
ءنععى آخعع؟ر آتنينععاه،م ))الله  زن المؤلف يقول: مقبلنين ومدب؟رين. وقلنععا مع أ

عمععن ءضععا انقععدح فععي ذهنععي الن ( تلة، وهنا ك أي باليات الماضنية والمستقب
ت؟رو ة يعنععي: ثمععود جععاءه،م صععالح تش بنين أيديه،م) ال؟رسل الذين جاءوه،م مبا

عمععن خلفهعع،م) ال؟رسععل السععابقة ولهععذا قععال:   إذ((وعاد جععاءه،م هععود (و
زن)) جاءتهم الرسل من بيققن أيققديهم ومققن خلفهققم  ومعلععوم أ

ةسععل جمععع ل؟ر عسل إلى عاد هود وإلى ثمود صععالح وهمععا اثنععان وال ةأر الذي 
فنيقتضي أن يمكون المعنى: إذ جاءته،م ال؟رسل السابقنين واللحقنين ولعل

هذا أق؟رب الحتمالت الثلثة. نع،م.
ةهون بمععا لنيععس لععه مب تشعع ةي زن أهععل الباطععل  ومن فوائد هذه الية المك؟ريمععة أ
ددا فمععا هععو لدوا دعوو ة ال؟رسل بما ل يصح أن يمكععون ر حقنيقة وذلك حنين ر

الذي ردوا به يا أخ؟ ما هو الذي ردوا به وش شبهته،م؟
)) قالوا لو شاء ربنا لنزل ملكئمكة  ((:الطالب
ا دلنيلعك أحسنت،: طنيبالشنيخ  هل هذه الشبهة حجة؟ لنيسعت بحجعة م

على أنها لنيست بحجة؟
قنققاه(( الله عز وجل يقول في آية أخ؟رى: أنل : الدلنيالطالب رل  ولو جع

ةل وللبسنا عليهم ما يلبسققون  ةمكا لجعلناه رج قل  أنععزل اللععه... ))م
ءل وتعود الشبهة..عز وجل  تله رج  لجع

: تمام طنيب،الشنيخ
علصالح وعاد عد الممكذبنين  ةو ة عنا من فوائد هذه الية شد



: هودالطالب
ةهه؟الشنيخ : نع،م وهود أحسنت، وج

. رسله،مالطالب: أنه،م كأنه،م بقوله،م هذا حص؟روا كف؟ره،م بما جاءت به
زنه،م يقولون زنعا بمكععل شعيء لع،م نعؤمن بمعا أرسععلت،م بعه..الشنيخ: كأ تم  لو آ

عقه. زل ءة، ووجه الخصوصنية تقدي،م الجار والمج؟رور على متع زص خا
زن الممكععذبنين لل؟رسععل يؤمنععون طنيععب ومععن فوائععد هععذه اليععة المك؟ريمععة أ

 )).لنزل ملكئمكةبالملئمكة وه،م كفار؛ لقوله: (( 
ز؟ر عقعع ةي ءنععا حععتى  ة؟ر مؤم ةيعتععب ن؟ر بال؟ربوبنيععة ل  عقعع زن الم ءضا أ عدها أي طنيب ومن فوائ

 ))، وهمكععذا المكفععارلو شاء ربنققا لنققزل ملكئمكققةباللوهنية؛ لقوله: (( 
م؟ريععن بال؟ربوبنيععة عق ةم عع:ث فنيه،م ال؟رسول علنيه الصلو ة والسلم كععانوا  ةب الذين 

 ولئن سألمتهم من خلق السموات والرض ليقلون خلقهققن((
ققهم ليقققولن اللققه (( ))العزيز العليم  قمن خل )) ولئن سألمتهم 

عمعن د  ءما ل ب عل عفعي فعي كعون النسعان مسع زن اليمان بال؟ربوبنيعة ل يمك ولمك
ليهمعا المسعتلزم ءة إلى اليمان بال؟ربوبنيعة، أ اليمان بايش؟ باللوهنية إضاف
تمه عز تمن بال؟ربوبنية ل تمن آ للخ؟ر وأيهما المتضمن للخ؟ر؟ المستلزم للخ؟ر: 
تمععن باللوهنيععة فقععد تمن آ ءذا المستلزم هو ال؟ربوبنية، و ةللوهنية إ عمن با أن يؤ
ةدهما متضععمن للخعع؟ر ةنه باللوهنيععة اليمععان بال؟ربوبنيععة، فأحعع زمن إيمععا تضعع ت

والثاني مستلزم للخ؟ر.
ت؟رهعع،م بععع(إ عمن هؤلء أنهعع،م أكععدوا كف عمن مظاه؟ر العناد  لنا بمققا((  (نو فإ

عمععن عععدو ةأرسلمتم به كافرون عده،م   )) فصار تأكنيععده،م لمكف؟رهعع،م وعنععا
لقععه التععأخني؟ر ءنيا: الحص؟ر وذلك بتقععدي،م مععا ح أوجه: أول: التأكنيد بع(إن)، وثان
عقه، والثال:ث: أنه،م أتوا بععه بالجملععة زل أي بتقدي،م الجار والمج؟رور على متع
زلة على الثبوت والستم؟رار بخلف الفعلنية فهي دالععة علععى السمنية الدا
الحدوث وعدم الستم؟رار وهنا أتوا بالجملة السمنية الدالة على الثبععوت

والستم؟رار. أظن انتهى الوقت والله أعل،م، نع،م يا زكي؟ 
زن المكفععار) ) خلقهن العزيققز العليققم (( : قوله:الطالب لل علععى أ ةد يعع

كانوا يوحدون الله في السماء والصفات؟
ل؟روا ببعععض السععماء والصععفات؛ لنهعع،مالشنيخ : قد يمكونوا وقد يمكونععوا أقعع

ينمك؟رون ال؟رحمن
 البعض ..: الطالب
: اي البعض يثبتونه ل شك. يحنيى الشنيخ

... مقبلنين ومدب؟رين ...: الطالب



: ثلثة احتمالت نع،م: الول: مععا قععاله المؤلععف، والثععاني: القبععالالشنيخ
باليات والدبار بها اليات السابقة واليات اللحقة والدبار بها، والثال:ث:

ال؟رسل السابقون واللحقون. نع،م 
 )) هععل كععان الععدخان كععان قبععل وه ي دخان: قوله تعالى: ((الطالب

ءما؟ لل ق السماوات والرض قدي خ
تخععار حنيععن خلعع ق اللععهالشنيخ ةب عمععن هععذا المععاء ال زون  ءما ماء ث،م تمكعع : ل، قدي

الرض. 
عمن ناحنية الع؟رابالطالب تد) يعني بالنسبة للناحنية الع؟رابنية  دد وثمو : (عا

 ))فقققل أنققذرتمكم صققاعقة مثققل صققاعقة عققاد وثمققوديعنععي (( 
مي شيء؟ (ثمود) معطوفة على أ

: على (عاد)الشنيخ
: وعاد مج؟رورو ة؟الطالب
: وثمود مج؟رورو ةالشنيخ

: ل مو مج؟رورو ة؛ منصوبةالطالب
 بشيء مؤكد أنه مج؟رور ..: ما هو مج؟رور؟ مج؟رورالشنيخ

: ل عندنا ما هو مج؟رورالطالب
ءحا )) (إلى ثمود) (إلى) وين:الشنيخ  عند غني؟ر ك (( وإلى ثمود أخاه،م صال

منيهي بح؟رف ج؟ر؟
: نع،مالطالب
: وثمود؟الشنيخ

: منصوبالطالب
زل لالشنيخ : مج؟رور الظاه؟ر أنك ما تعلمت النحو؟ نع،م قل نع،م و

: نع،مالطالب
: ل،م تتعل،م؟الشنيخ

: تعلمت شويةالطالب
زلالشنيخ ءذا اصب؟ر حتى تتعل،م يتبنين لععك، مععا تقععول هععل هععو منصععوب و : إ

مج؟رور؟ (ثمود)؟ أنت
: مج؟رورالطالب
: كنيف مج؟رور وعلنيه وفتحةالشنيخ

: مج؟رور وعلمة ج؟ره الفتحة؛ لنه ممنوع من الص؟رفالطالب
زونالشنيخ تن ةي ل؟ر بالفتحة ول  تج ةي : ايه شف قال ممنوع من الص؟رف يا أخ 

: السبب يعني سببه؟الطالب



: السبب اللغة الع؟ربنية نع،م، أنت يا أسامة الشنيخ
 )) كنيععفتقدير العزيز العليم: شنيخ بالنسبة لقوله تعالى: (( الطالب

عمن اقت؟ران هذين السمنين؟ نستطنيع نستنبط صفة ثالثة 
زن العزيز بل عل،م قدالشنيخ : العزو ة والعل،م اجتماع العزو ة والعل،م كمال؛ ل

ززو ة ضعنيف. نع،م  عع عطش عن جهل، والعلني،م بل  يب
 سبحانه وتعالى عن قوم عاد وثمععود قععوله،م:المكلم اللي ذك؟ره: الطالب

اهععل هععو اللفععظ الععذي قالوهعع .. )) إنا بما أرسلمتم به كققافرون(( 
؟ومقاله،مالقوم أم أنه على لسان حاله،م 

: ل، قالوهالشنيخ
: نفس اللفظ هذا قالوه؟الطالب
ةقل عنه،م بالمعنىالشنيخ : ل ل ه،م لغته،م غني؟ر ع؟ربنية لمكن الله ين

: والع؟رب؟الطالب
: الع؟رب؟ ايش الع؟رب؟الشنيخ

..كفار ق؟ريش في .. : الطالب
زذبوا ال؟رسععولالشععنيخ : ل هععذا حمكايععة عععن عععاد وثمععود، لمكععن ق؟ريععش كعع

مع؟روف. نع،م 
 .. أو ال؟رد.. نقلها يمكفي في إبطالها  ...: نقل هذه الشبهة عنه،مالطالب
عله، يعني حععتى..: الشنيخ مده وإبطا دف في ر ةر هذا القول كا لو كما يقال: تص

 وقالوا لول أنزل عليه((كفار ق؟ريش قالوا همكذا في سورو ة النعام: 
ملققك ولققو أنزلنققا ملمكققا لقضقق ي المققر ثققم ل ينظققرون * ولققو
رسنا عليهم ما يلبسون * ولقققد ةمكا لجعلناه رجل وللب جعلناه مل

قئ بالرسل من قبلك  عز تمته رس ). انتهى؟ )ا
تروا((: أعوذ بالله من الشععنيطان ال؟رجنيعع،م القارئ قب رمك قمت رسقق قفا ةد  قعققا لما  قأ قف  

لن قأ روا  قر قيقق رم  قل قو قأ ةة  لو تق لنا  عم دد  قش قأ رن  قم تلوا  ققا قو بق  قح رل عر ا ري قغ عب عض  رر ل
ق عف ي ا

قن تدو قحقق رج قي قنققا  عت قيا عبيآ تنوا  قكا قو ةة  لو تق رم  ته رن عم دد  قش قأ قو  ته رم  ته قق قل قخ عذي  لل قه ا لل ال
رم ته قق عذي تنق عل دت  قسقا عح قن دم  ليقا قأ عف ي  ةرا  قص رر قص ةحا  عري رم  عه ري قل قع قنا  رل قس رر أ

ق قف  *
رم ل تهقق قو قز ى  رخ قأ عة  قر عخ تب ال قذا قع قل قو قيا  رن دد عة ال قيا قح رل عف ي ا عي  رز عخ رل قب ا قذا قع

قن  ترو قص رن ]. 16-15)[فصلت:)تي
تك؟رالشنيخ زما ذ تل : أعوذ بالله من الشنيطان ال؟رجني،م قال الله تبار ك وتعالى 

ءشععا بصععاعقة مثععل صععاعقة عذر ق؟ري ةينعع ت؟ر النبي علنيه الصلو ة والسلم أن  أم
ةمود فقععال جل وعل:  عمن ث عمن عاد وماذا كان  زنين ماذا كان  تب ((عاد وثمود 

لمققا) ()فأما عاد فاسمتمكبروا ف ي الرض بغير الحققق  ) هععذه أداو ةأ



مط وجععزاء (فأمععا عععاد زن لها ش؟ر ةنها أداو ة ش؟رط فل زما كو ش؟رط وتفصنيل، أ
أتي كعذلك فعي التفصعنيل: زنهعا ت تو ة تفصعنيل فل ةنهعا أدا فاستمكب؟روا) وأما كو

قمن أعطى واتقى * وصدق بالحسققنى (( قمققن(() ) فأما   وأمققا 
لذب بالحسققنى  عخققل واسققمتغنى * وكقق ةف شعع؟رط)ب ءذا حعع؟ر ) فهععي إ

 ))فاسققمتمكبروا فقق ي الرض بغيققر الحققق فأمققا عققادوتفصععنيل، (( 
ة؟روا زبعع تمك لب؟ر؛ وإنما أتت السنين والتاء للمبالغة أي ت عمك تبه،م ال استمكب؟روا أي أصا

ءما وقوله: ((  ء؟را عظني لب زنهععابغير الحقتمك تدو ة ولمك منيعع تق ةم ءة   )) هذه لنيست صف
زل استمكبار في الرض فإنه بغني؟ر الح ق فالسععتمكبار ل ةك زن  عشفة؛ ل مة كا صف
در فععإنه بغنيع؟ر حع ق، لل اسعتمكبا م،م واحعد فمكعع تمنين بل هو قس ة،م إلى قس عس ينق
تتععه، تق عقني منين ح تب ةت ت ق و عشف ما سب ءة كاشفة أي تمك ةل هذا القنيد صف زمى مث ةيس و
نما ةل إ لد الباطل والباط عض ل ق  ن ق، والح تح ءذا فما حقنيقة الستمكبار؟ أنه بغني؟ر  إ
تلب [كذا]، فأمععا الباطععل فععي زط ةمكون في ال أن يمكون في الخب؟ر وإما أن ي
ءرا، وقععوله لو تجعع ءبا وأما الباطل في الحمك،م فععأن يمكععون  عذ تك تب؟ر فأن يمكون  تخ ال

عمن دونه هو الباطل ((تعالى:  لن ما يدعون  ) يشمل الم؟ريععن:) وأ
تلهعع،م لهععذه زن هذه آلهة وهذه دعوى كاذبة، ويشععمل عم تمل دعواه،م أ يش

عل ق، ((  ةلععوق بالخععا ةلون المخ عد لل،م حني:ث يععع ةظ مر و لو تج  ))وقققالوااللهة وهو 
يعني من جملة ما استمكب؟روا به 

ةفععوا بالعععذاب ((  مو ةخ  )) " أي: لقمن أشد منققا قققوة" (( قالوا )) لمععا 
زن ءرا أ لرنععا معع؟را ز؟ر تمن) هنا استفهام بمعنععى النفععي والنمكععار وقععد ك أحد، و(

زنفيالستفهام إذا كان بمعنى النمكار و عمععن النفععي المجعع؟رد؛ال  صار أبلععغ 
تمععن) كمععا تعلمععون اسعع،م زمن التحععدي، (مععن أشععد منععا قععوو ة) و( تض لنه يت
استفهام و(أشععد) خععب؟ر المبتععدأ؛ لن (مععن) مبتععدأ و(أشععد) خععب؟ر المبتععدأ
ءبا زنه إذا أتى السعع،م منصععو و(قوو ة) تمنينيز لع(أشد) ومن الضوابط الغالبة أ
تمن أشد منا قععوو ة) أي ل أحععد، ثعع،م ذكعع؟ر ءزا، ( بعد اس،م التفضنيل كان تمنيني
ةع الصخ؟رو ة العظنيمععة تل ةده،م يق عته،م قال: " كان واح ءجا من قو المؤلف نموذ
دقععا وقععد يمكععون ةلها حني:ث يشاء " وهذا المثال قععد يمكععون ح من الجبل يجع

ءدا كانوا ايش؟ زن عا زن المع؟روف أ دنيا؛ ل عل إس؟رائني
: ينحتونالطالب
رر((: النحت إذا ثبت مممكن يحملوا الجبععل أيععن مععوقعه،م؟ الشنيخ تكق  واذ

قر قومه بالحقاف  قخا عاد إذ أنذ زن الحقععاف كلهععا)أ ) والمععع؟روف أ
نح فإنه،م عص جبال رملنية، لمكن على كل حال سواء صح هذا المثال أم ل،م ي
تمن أشد منا قوو ة) قال اللععه تبععار ك زداء فقالوا: ( عش كانوا ول شك أقوياء أ



ددا علنيهعع،م: ((  لن اللققه الققذي -أي يعلمععوا- أو لققم يققرواوتعععالى را أ
دد منهم قوة قش زدخلقهم هو أ لون اللععه تعععالى أشعع تمكعع عل م؟ر   )) وهذا تق؟ريعع

زن اللهأولم يروا أن الله الذي خلقهممنه،م قوو ة، ((   )) ول،م يقل: أ
زنخلقهققمأشععد بععل قععال: ((  تفه،م وأنهعع،م مخلوقععون وأ منيععن ضععع تب ةني عل  ))؛ 

تقه،م أشد منه،م قوو ة؛ لنه هععو توى منه،م، فالذي خل الخال ق سوف يمكون أق
تلععى بععه، وهععذا هععو الحمكمععة مععن عطي المكمال أو لع ةم الذي أعطاه،م القوو ة و

ققهمكونه تعالى قال: ((  لن الله الذي خل  )) ول،م يقععل: أولعع،م يعلمععواأ
لد منهعع،م قععوو ة؛ زن الله هو أشعع زن الله الذي خل ق السماوات والرض، أو أ أ

تفه،م وأنهعع،م مخلوقععون ضعععفاء، قععال:  منيععن ضععع تب ةني  وكققانوا بيآياتنققا((عل
) هذه معطوفة علععى) وكانوا بيآياتنا يجحدون  قوله: (())يجحدون 
وكققانوا بيآياتنققا ))، (( وقققالوا فاسققمتمكبروا فقق ي الرضقععوله: (( 
تزات " ((يجحدون عج رجحدون )) قال: " بآياتنا المع  )) يعنععي يمكععذبون؛ ي

ددى بالبععاء الدالععة علععى تععع زن الجحد هو التمكذيب والنمكار ولسنيما وهو م ل
تظ؟ر؛ لن اليات هي العلمات ذلك، وقول المؤلف: بآياتنا معجزاتنا. فنيه ن
زن ل؟رنععا أ تزات، وقععد ذك عجعع لع تلت علععى الخععال ق عععز وجععل ولنيسععت م تل والععد
ع؟ر ذلععك المعجزات تأتي آيات وتأتي من الشنياطنين بواسطة السح؟رو ة وغني

زلععة علععى الحعع ق ((  لمكن إذا قلنا: آيععات. صععار معنععاه دت دا وكانواعلمععا
 )) بيآياتنا يجحدون

ةرا((  ةحا صرص  )) باردو ة شديدو ة الصوت بل مطعع؟رفأرسلنا عليهم ري
ء؟را) شععديدو ة ءحا عظنيمة (ص؟رص ت؟راد بها التعظني،م أي: ري ةي ءحا) هنا نمك؟رو ة  " (ري
عمها بععالهواء تدا عط زدو ة اصعع عتها وشعع زد ءتا كال؟رعد مععن شعع تمع لها صو الصوت تس
تطعع؟ر " هععذه الظععاه؟ر تل م والشجار والحجار والبنيوت، وقول المؤلف: " ب
أنها ل تدل علنيه السنياق الموجود الن، الموجود فععي هععذه اليععة ل يععدل

زل علنيه قوله تعالى:  زنه قد د ته؟ر لي لمك زنه بل مط؟ر فنيما يظ  وف ي((على أ
دد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم  تطعع؟ر؛)عا ) يعني التي لنيس فنيها م

ءبا فنيبسععطه ة؟ر سععحا عثني ةت ةلها الله تعالى ف عس ل؟ر عمن أسباب ال؟رياح ي ت؟ر  زن المط ل
عله، لمكن تل عخ ة؟ر ج من  لدق يخ تو ءفا فت؟رى ال تس عك ةله  في السماء كنيف يشاء ويجع

دتريععح عععاد لنيععس فنيهععا ذلععك، " ((  قسققا عح  )) بمكسعع؟ر الحععاءف ي أيام ن
ترها فععي ةه قععد تن الل زني ةؤومات علنيه،م " (في أيام) هذه اليام ب عنها مش ةسمكو و

ةما ((آية أخ؟رى في قوله:  دم حسققو قة أيا قي عن قع ليال وثما ) ابتععدأت) سب
تأت بالفج؟ر وتنتهي؟ نشععوفها: الول تد تهت به, أو بالغ؟روب؟ ابت بالفج؟ر وانت
والثاني والثال:ث وال؟رابع والخامس والسادس والسابع سبع لنيال وثماننيععة



تفت، يقععول عععز عذ ةحعع زن اللنيلععة الولععى  أيام تنتهي بالغ؟روب وسععبع لنيععال ل
قب الخزي ((وجل:  ققهم عذا عذي تن عل نل (( )  ةذ  )) "ف ي الحياة الدنيا) ال

زن اللععه تعععالى عمل أن تمكون للتعلنيل وكلهما صحنيح؛ فإ اللم للعاقبة ويحت
عقني،م لهذا الغ؟رض، أو أرسل علنيهعع،م ال؟ريععح العقنيعع،م تل علنيه،م ال؟ريح الع أرس
تب الخزي في الحنياو ة الدننيا يعنععي هععذه ةقوا عذا ةته،م أن ذا تب عق حتى كانت عا
عتهععا بالنسععبة تر تنياها وسععمنيت دننيععا؛ لعوجهنين: لعدناءتها وحقا الحنياو ة التي نح
م؟ر مععن الععدننيا ومععا فنيهععا، لوط النسان في الجنة خني تس عضع  زن مو للخ؟رو ة؛ ل
ءصا بععل تت تنغني ل؟ر بك الشه؟ر إل وقد وجد ةم تصة ل تمكاد ي زغ تن ءضا دننيا م ولنها أي

نل من ذلك كما قال الشاع؟ر: تق أ
ن؟ر تس ةن ةء ويوم  تسا ةن مم لنا            ويوم  مم علنينا ويو فنيو

عمععن مة للخ؟رو ة فهي أدنى إلى المخلوقات  موها لنها سابق ةن ةد الوجه الثاني: ل
ءذا يا أسامة: لماذا سمنيت دننيا؟ الخ؟رو ة إ

 أو إن لنها والدناءو ة كذلك من أنها...: لدناءتها أو يعني حقارتها الطالب
عبها ل؟ر ةق موها و ةن ةد كثني؟رو ة المنغصات لنيست كالخ؟رو ة، أو أنها ل

تفها دانيققة: اي طنيب، كمععا قععال تعععالى: (( الشنيخ تبععة،قطو  )) أي ق؟ري
علمكععذا وكععذا؛ لنهععا تطععأ والصععواب:  زمععا لمكععذا وإمععا لمكععذا خ وقول أسامة: إ

جمعت بنين الم؟رين مي هي بإما لهذا وإما لهذا.
ند (( ) ولعذاب الخققرة أخققز ى ((طنيععب قععال تعععالى:  وهققم ل) أشعع

ععه عنه،م " اللم في قوله: (ولعذاب الخعع؟رو ة) يسععمونهاينصرون  )) بمن
تلع ق لح تز ةت زن) أين تعذهب اللم  تم البتداء وهي للتوكنيد ولذلك إذا جاءت (إ ل
ع؟رهععا، وإنمععا عمععن اسعع،م (إن) أو خب ع؟ر  مخ تأ تتعع زخ؟ر عن ممكانها وتمكون فععي الم تؤ ةت
تدان متوالنيان ولهذا نقول: اللم مك تؤ عمع في أول المكلم م تناها؛ لئل يجت لق تل زح

زنهعاولعذابفي قوله: ((   )) هي لم البتداء وتفنيد التوكنيد، ويدل لهعذا أ
تل ق حتى تبعد عنه لح ةتز زن)   )) يعنععيولعذاب الخققرة أخققز ى، (( امع (إ

تب ق ألنيعس تمعن سع ةع بعه  تم لس زن عذاب الدننيا ل ي ةذ بالله- ل ءيا -والعنيا لز عخ لد  أش
تمن سب ق؛ لنععه جععاء عح ق ألنيس كذلك؟ ل يسمع به  تل تمن  ت؟راه  كذلك؟ ول ي
بعده،م فالقوم الذين قبل عاد ما علموا بذلك، والقوم العذين بعععده،م معا
لؤية -والعنياذ بععالله- ةر مع و تما لوه؛ سمعوا به ول،م ي؟روه، لمكن في الخ؟رو ة س تأ ر
عحعع ق زل عب ق وال لل أحععد السععا ةعه ك تية يسم لؤ ةر مع و زذب في الخ؟رو ة سما تع ةي الذي 
ند كمعا قعال تععالى فعي آيعة أخع؟رى: تش ءضا أ ولهذا قال: (أخزى)، ث،م هو أي

ققى (( دد وأب قش تب الخرة أ قذا ند وأعظعع،م كمععا تع؟رفععون ) ولع تشعع مععن) أ
تذنععا اللععه وإيععاك،م منهععا، ((   )) هععذهوهم ل ينصرونعععذاب النععار أعا



ة؟ر تصع ةين ة؟ره،م، فعي العدننيا ربمعا  تد ينص استئنافنية يعني أنه،م في الخ؟رو ة ل أح
ععععه بعععد ععه قبععل وقععوعه، أو رف ععه: بدف ععه أو رف النسان من العذاب بدف

ععه لمكن في الخ؟رو ة ل، ل ناص؟ر  وقو
منيه،م ععظ،م اسععتمكبار هععؤلء الممكععذبنين لنععب في هذه اليات فوائد منها بنيان 

عله:  ءدا؛ لقو  اسمتمكبروا ف ي الرض بغيققر الحققق  وقققالوا((أعني عا
).)من أشد منا قوة 

تله إلععى ةوصو زن  زد لطغنيانه؛ ل تح زن النسان ل  عن النسان وأ ةن طغنيا ومنها بنيا
تعظني،م والمكب؟رياء. تنيان ال لغ لط لل على ال ةد تمن أشد منا قوو ة) ي هذه الدرجة (

ةف تطعع ةذوا بمععا هععو أل عخ ةأ عذه،م بالعذاب حني:ث  لخ تأ عب ومنها حمكمة الله عز وجل 
ةته الشععنياء وهععو ال؟ريععح اللطنيفععة الععتي يمكععون بهععا إنعععاش البععدن وتقععوي

تك بها عاد؛ لنه،م قالوا: ((  عل ةأه ةطه هي التي   ))،من أشد منا قوةونشا
قر وهققذه((وانظعع؟ر إلععى ف؟رعععون حنيععن قععال:  تك مصقق رلقق تم  أليس لقق ي 

عمققن هققذا النهار تجري من تحمت ي أفل تبصرون * أم أنققا خيققر 
تيققبين  مذب؟ بالمععاء الععذي كععان)الذي هو مهين ول يمكاد  ةععع ) بمععاذا 

ة؟ر به. عخ تت لف بالمس ي
ةة الق؟رآن فععي القنععاع وإقامععة الحجععة ومن فوائد هذه الية المك؟ريمة بلغ

دد منهقم ققوة((لقوله:  لن الله الذي خلقهم هو أش  أو لم يروا أ
ةه ذلك أنه قال: (( )  )).الذي خلقهم) وج

عد المفاضععلة بنيععن الخععال ق والمخلععوق؛ لق ةز ع ومن فوائد الية المك؟ريمة جوا
مل أحععدأشد منهم قوة لقوله: ((  ةك عمن  لد  )) مع أنه سبحانه وتعالى أش

تك؟ر فنيهععا ةيععذ زجة ل بععأس أن  تحا ةم زجععة ومقععام الععع تحا ةم لمكععن المقععام مقععام 
ة؟ر هذا بل أبلععغ منععه قععول زضل علنيه، ونظني تف ةم زضل والع تف ةم المفاضلة بنين الع

ةدوني: هععل فععي) آللققه خيققر أم مققا يشققركون ((اللععه تعععالى:  عفنيعع ) أ
زنالشععنيخ: ل. الطالبأصنامه،م خني؟ر؟  زجة وأ تحا ةم عمععن بععاب الععع : لمكععن هععذا 

ل؟ر به  عق ةي ت،م بما  ل ج الخص تحا ةي النسان 


